
Protokół z III sesji  VII kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kolbuszowej, odbytej 

 w dniu  15  kwietnia 2013 roku w sali obrad Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej 
 
 

Uczestnicy sesji: 
 

      1.  Radni 

2. Opiekunowie- nauczyciele wymienienie w za łączniku.  

3.  Zaproszeni goście  
 

1.Otwarcie sesji.  

 
Otwarcia sesji dokona ła zastępca przewodniczącej MRM  - Karolina 

Markusiewicz,  która słowami „Otwieram III sesję VII kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Kolbuszowej” otworzył  obrady. Następnie przywitała radnych i nauczycieli – opiekunów 

opiekunów poszczególnych szkół oraz gości w osobach- Inspektor Oświaty- Ireneusz Kogut, 

Magdalena Hałdaś – w zastępstwie skarbnika gminy. 

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum ( obecnych 16radnych) 5 radnych  nieobecnych , 

sesja może prawomocnie obradować.  Poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji jest do 

wglądu u przewodniczącej.  

 Prowadząca obrady przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który został jednogłośnie 

przyjęty. 
 

                                        Porządek obrad III sesji VII kadencji: 
 

1) Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej  

          w   Kolbuszowej. 

 2) Spotkanie ze skarbnikiem Urzędu Miejskiego- Stanisławem Zuber – zapoznanie młodych 

radnych z  wybranymi założeniami budżetu gminy Kolbuszowa oraz  inwestycjami 

zaplanowanymi na rok 2013 

3) Sprawozdanie z akcji charytatywnej  dotyczącej zbiorki darów na Ukrainę. 

4) Podanie do wiadomości wyników konkursów: 

  - IV Gminnego Konkursu Tańca „Po prostu tańcz”. 

 - międzyszkolnego turnieju  halowej piłki nożnej o puchar    przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Kolbuszowej- Marka Opalińskiego. 
 
5 )  Podjęcie uchwał o: 

zorganizowaniu we współpracy z Klubem Salamandra wiosennych marszów na orientację 

wykonaniu w każdej szkole plakatów  pt „Kochasz dzieci- segreguj śmieci” 

 przyłączeniu się do akcji zbiorki makulatury na sfinansowanie budowy studni w Sudanie 

udziale w powiatowych obchodach Święta Konstytucji 3Maja 

przygotowaniu broszurki informacyjnej propagującej segregowanie odpadów 

6) Praca  w komisjach stałych 

 7)Przerwa 

 8)Dyskusja 

 9)  Zamknięcie sesji. 



 

Pani inspektor Magdalena Hałdaś w zastępstwie  skarbnika Urzędu Miejskiego- Stanisława 

Zubera  – zapoznała młodych radnych z  wybranymi założeniami budżetu gminy Kolbuszowa 

oraz  inwestycjami zaplanowanymi na rok 2013 i odpowiadała na pytania zadawane przez 

radnych. 

 3.  Pani Danuta Jadach  przedstawiła ustne sprawozdanie z przebiegu akcji charytatywnej 

    dotyczącej zbiórki darów, które ks. Dziuba dostarczy na Ukrainę dla biednych  

   dzieci.  

4.  Przewodnicząca podała  do wiadomości wyniki  konkursów: 

-  Międzyszkolnego Turnieju Tanecznego „Po prostu tańcz”. 

 - międzyszkolnego turnieju  halowej piłki nożnej o puchar    przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Kolbuszowej- Marka Opalińskiego. 
 
5. Jednogłośnie podjęto uchwałę o :  
 

zorganizowaniu we współpracy z Klubem Salamandra wiosennych marszów na orientację 

wykonaniu w każdej szkole plakatów  pt „Kochasz dzieci- segreguj śmieci” 

 przyłączeniu się do akcji zbiorki makulatury na sfinansowanie budowy studni w Sudanie 

udziale w powiatowych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja 

przygotowaniu broszurki informacyjnej propagującej segregowanie odpadów 
 
 
 

6. Komisja Sportu i Turystyki MRM. pod opieką pana Grzegorza Kornata i pani Bożeny 

     Mazurek opracowała regulamin marszów na orientację 
 

7. Podczas dyskusji ustalono: 
 

daty, miejsca i odpowiedzialne komisje wraz z opiekunami za  realizację 

poszczególnych    ustaw 

                 -    sposób transportu 

                -      wybór nagród  

               8. Na tym sesję zakończono. 
 


